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پاکس�تان: به دنبال امتناع پاکس��تان از پذیرش 
و بازگردان��دن ش��هروندان اخراج ش��ده این کش��ور از 
آمریکا، واش��نگتن تحریم هایی را علیه این کشور وضع 
کرد. واش��نگتن اعالم کرد: در مورد برخی کشور ها این 
نوع تحریم ها، مربوط به مقاماتی اس��ت که مسئولیت 

پذیرش و استرداد اتباع اخراج شده را برعهده دارند.

عربستان: افشاگر اسرار خاندان سعودی فاش کرد 
که ولیعهد عربستان »س��عود القحطانی« مشاور سابق 
دیوان پادش��اهی را به دلیل فشارهای رئیس جمهوری 
آمریکا تحت اقامت اجباری قرار داده اس��ت. مجتهد در 
ای��ن خصوص اعالم کرد: »محمد بن س��لمان« ولیعهد 
س��عودی »س��عود القحطانی« مش��اور س��ابق دیوان 
پادش��اهی عربس��تان را تحت اقامت اجباری قرار داده 
است. افشاگر اس��رار خاندان سعودی همچنین تصریح 
ک��رد: اقدام بن س��لمان علیه قحطانی پس از سلس��له 

فشارهای رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است.

هند: وزیر کش��ور هند گفت: اگ��ر دهلی نو زمانی 
پاکستان را دوست خود بپندارد این بزرگترین »ضعف« 
هن��د خواه��د بود. وجی کمار س��ینگ اظهار داش��ت: 
اطالعاتی به دس��ت من رس��یده اس��ت مبنی بر اینکه 
نامزد ه��ای مخالف در مناطق مرزی راجس��تان مدعی 
ش��ده اند پاکستان تهدیدی برای هند نیست و از این رو 

نباید به عنوان یک کشور متخاصم تلقی شود. 

س�ریالنکا: مقام های امنیتی سریالنکا دو مظنون 
اصلی حمالت هفته گذشته را که گفته می شود با داعش 
در ارتباط بوده اند، بازداشت کرده اند. سرویس اطالعاتی 
سریالنکا به این نتیجه رسیده که طراحان اصلی حمالت 
مرگباری که هفته گذشته در چند شهر رخ داد و بیش 
از ۳۰۰ کشته بر جای گذاشت، دو مرد جوان هستند که 
ماه ها در سوریه و عراق برای گروه تروریستی »داعش« 

جنگیده اند و اخیرا به سریالنکا بازگشته اند.

ونزوئ�ال: تحریم های یک جانبه آمریکا علیه صنعت 
نف��ت ونزوئال از دیروز اجرایی ش��د. دولت آمریکا با وضع 
تحریم های تازه علیه ونزوئال، خرید نفت از ش��رکت ملی 
نفت این کشور را برای شرکت های آمریکایی ممنوع کرده 
است. همچنین، در صورتی که سایر کشورها و شرکت های 
خارجی برای مبادله نفت ونزوئال از سیستم بانکی آمریکا 

استفاده کنند، مشمول جریمه واشنگتن خواهند شد.

فلس�طین: یک مرکز فلس��طینی اع��الم کرد، در 
روزه��ای عید »پَس��ح« بیش از 22۰۰ شهرک نش��ین 
صهیونیست، ورود غیرقانونی به مسجداالقصی داشته اند. 
عید پس��ح یکی از س��ه عید بزرگ یهودی��ان در تقویم 
عبری اس��ت که از اواخبر فروردین ماه آغاز می شود و تا 

اوایل اردیبهشت ماه ادامه دارد. 

ژاپن: »س��لمان بن عبدالعزیز« پادش��اه عربس��تان 
سعودی با »تارو کونو« وزیر خارجه ژاپن در ریاض دیدار 
کرد. دو طرف در جریان این دیدار که در شهر ریاض انجام 

شد، درباره روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. 

ذرهبین

دست داشتن اسرائیل در نسل کشی رواندا 
یک سایت عبری زبان اسناد جدیدی را فاش کرد 
که ثاب��ت می کند که رژیم صهیونیس��تی در عملیات 

نسل کشی رواندا دست داشته است.
سایت عبری زبان "سیحا مکومیت" در گزارشی اعالم 
کرد که رژیم صهیونیستی از طریق مشارکت در عملیات 
نسل کش��ی س��عی داش��ته حمایت رواندا را در محافل 
بین المللی درخصوص پرونده پناه جویان فلسطینی کسب 
کند. این رژیم همچنین س��عی داش��ته از وجود رواندا 
بهره برداری کند، چراکه رواندا بعد از فرار صدها هزار تن 
از قبایل "توتسی" از سرزمینش��ان در سایه کشتارهای 

نظام "هوتو" با مساله ای مشابه روبهرو بوده است.
نسل کشی ها در رواندا که قوم "توتسی" را هدف قرار 
داد، به کشته شدن حدود ۸۰۰ هزار تن از مردمان این 
قوم و میانه روهای قوم "هوتو" که مخالف این کشتارها 
بودن��د، انجامید. در همین راس��تا، ایتی ماک، وکیل و 
فعال حقوقی اعالم کرد که این اس��ناد نقش اس��رائیل 
را در ارس��ال تسلیحات از جمله تفنگ، مهمات و بمب 
به رواندا نشان می دهد. وی گفت که در طول دهه های 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، اسرائیل به خوبی خطر اوضاع در رواندا 
از جمله خطر خونریزی ها و کش��تارها را می دانست اما 
ب��ا این وجود ب��ه حمایت از دیکتاتوری در این کش��ور 
ادامه داد. اسرائیل تاکنون با وجود درخواست های مکرر، 
ارتباط خود با این نظام را که دس��ت به این نسل کشی 
زد رد کرده است اما گزارش های متعددی حاکی از این 
هس��تند که اسرائیل طی جنگ داخلی که در رواندا در 
دهه ۹۰ به وقوع پیوست، از نظام "هوتو" حمایت کرد.

در سال ۱۹۹۴ تنها در ۱۰۰ روز ، حدود ۸۰۰ هزار نفر 
در رواندا توسط تندروهای قوم هوتو قتل عام شدند. هوتوها 
جمیعت اقلیت توتسی را هدف گرفته بودند و همینطور 

مخالفان سیاسی خود را، فارغ از اینکه از چه قومی بودند.

نیمچهگزارش

نظر مردم آمریکا درباره ترامپ 
5۸ درصد آمریکایي ها معتقدند ترامپ درباره پرونده تحقیق دخالت روسیه 

در انتخابات ریاست جمهوري به مردم دروغ گفته است. 
افکار عمومی آمریکا به اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش��ان در 
ماج��رای تحقیق و تفحص مولر درخصوص ادعای دخالت روس��یه در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری سال دو هزار و ش��انزده آمریکا بسیار حساس شده اند. روزنامه 
واشنگتن پست و ش��بکه تلویزیونی  ای.بی.سی نیوز از شرکت کنندگان پرسیدند که 
آیا ترامپ درباره این تحقیق و تفحص به مردم آمریکا راست گفته است؟ پنجاه و هشت 

درصد آمریکایی ها اعالم کردند ترامپ در این باره به مردم دروغ گفته است. 
س��ی و یک درصد ش��رکت کنندگان نیز معتقد بودند رئیس جمهور آمریکا در این باره 
با مردم صادق بوده اس��ت. روزنامه واش��نگتن پست و شبکه تلویزیونی  ای.بی.سی نیوز این 

نظرسنجی را روز های بیست و دوم تا بیست و پنجم آوریل انجام دادند. 

بحران
جوالن متعلق به سوریه است

رئیس جمهور ترکیه گفت: اسرائیل ساختاری اشغالگر است و متاسفانه قدرت 
خود را نیز از آمریکا می گیرد و با آن به حرکت های اشغالگرانه ادامه می دهد. 

رجب طیب اردوغان گفت: اس��رائیل باید از سیاست های خطرناک منصرف 
ش��ود. بلندی های جوالن متعلق به اسرائیل نیست بلکه متعلق به سوریه است. 
اس��رائیل ساختاری اشغالگر است و متاسفانه قدرت خود را نیز از آمریکا می گیرد 

و با آن به حرکت های اشغالگرانه ادامه می دهد.
رئیس جمهور ترکیه در این نشست با تاکید بر اینکه آمریکا در سوریه سیاست هایی 
را در پیش گرفته است که شایسته هم پیمانی این کشور با ترکیه نیست ، افزود: با آمریکا 
درخص��وص س��امانه های اس۴۰۰ نیز دچار اختالف نظرهای جدی هس��تیم. وی گفت:  
اسرائیل ساختاری اشغالگر است و متاسفانه قدرت خود را نیز از آمریکا می گیرد و با آن 

به حرکت های اشغالگرانه ادامه می دهد.

سرخط
آماده مذاکره با روسیه هستم

رئیس جمه��ور جدید اوکراین با انتش��ار پیامی از آمادگ��ی خود برای بحث 
درباره شرایط جدید »همزیستی روسیه و اوکراین« خبر داد.

 »والدیمیر زلنس��کی« که در انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری اوکراین به 
پیروزی رس��یده در صفحه فیس بوک خود اعالم کرد که آماده بحث و گفت وگو 
با روس��یه است تا شرایط جدیدی را برای همزیس��تی دو کشور در کنار یکدیگر 
فراهم ش��ود. می خواهم یکبار دیگر تاکید کنم که آماده مذاکره هس��تم. امیدوارم در 
دیدار بعدی در نورماندی آماده کنار گذاش��تن اختالفات باشیم. ما آماده مذاکره درباره 

شرایط جدید برای همزیستی روسیه و اوکراین است. 
وی همچنین عنوان داش��ت: به نظر من تبادل دوجانبه اس��را با فرمول »همه برای 
هم��ه« می تواند نش��انگر آمادگی روس��یه برای پای��ان دادن به تنش ها باش��د. دخالت 

کشورهای غربی موجب شده تا اختالفات مسکو و کی یف حل نشوند.

قاره سبز

نشستی برای جنایت 
فرامرز اصغری

مقاماتی از چهار کشور آمریکا، انگلیس، امارات و عربستان 
سعودی در لندن درباره اوضاع یمن تشکیل جسله دادند. این 
نشس��ت، ائتالف متجاوزان به یمن اس��ت که 5 سال است به 
کشتار مردم می پردازند. حاضران در نشست ادعای اقدام برای 
پایان دادن به جنگ را س��ر دادند حال آنکه ش��واهد نش��ان 
می ده��د این نشس��ت نه برای پایان جنگ که برای تش��دید 
حمالت اس��ت چنانکه همزمان با این نشس��ت جنگنده های 

ائتالف س��عودی با حمله به دو خودروی حامل ۱۰ سرنشین 
غیرنظامی، آن ها را به خاک و خون کشیدند.

بر این اس��اس بانیان این نشست با ادعای بشر دوستی به 
دنبال پنهان س��ازی جنایات گسترده خود در یمن هستند. در 
این میان مباحث مطرح ش��ده در این نشس��ت نشانگر هراس 
ائتالف مذکور از شکست در برابر مقاومت یمن است. نکته قابل 
توجه آنکه نشس��ت مذکور در حالی برگزار شد که به گزارش 
س��ازمان ملل وبا در حال گسترش در یمن است در حالی که 
در این نشس��ت هیچ صحبتی از آن نشد که واهی بودن ادعای 
کمک به یمن را آشکار می سازد انگلیس و آمریکا اگر به دنبال 
حل بحران یمن هستند ابتدا باید فروش تسلیحات به سعودی 
و امارات را متوقف س��ازند ح��ال آنکه همچنان بر ادامه تامین 

تسلیحات آنها تاکید دارند. 

آمری��کا و انگلی��س که محور تروریس��م پروری هس��تند 
نمی توانن��د ادعای ناجی بودن برای یمن را س��ردهند و حتی 
حاضران در نشس��ت مذکور باید به جرم جنایت علیه بشریت 
بازخواس��ت و مجازات شوند و سکوت سازمان ملل در برابر آن 
جای تامل دارد راهکار سیاس��ی تنها راه حل پایان بحران یمن 
اس��ت حال آنکه حاضران در این نشست عامل اصلی شکست 
روند سیاسی از جمله مذاکرات سوئد هستند با توجه به شرایط 
موجود می توان گفت که نشست مذکور بهانه ای از سوی آمریکا 
و انگلیس برای توجیه فروش تس��لیحات به کش��ورهای عربی 
اس��ت که در لوای نام بحران یم��ن صورت می گیرد حال آنکه 
افکار عمومی خواستار پایان تامین تسلیحات متجاوزان به یمن 
اس��ت نکته مهم آنکه امارات با زندان های مخفی و عربستان با 
اعدام دسته جمعی شیعیان که پرونده ای علیه بشریت برای این 

کشورها محسوب می شود نمی توانند ادعای ناجی یمن بودن را 
داشته باشند و انگلیس و آمریکا نیز که از این رفتارها حمایت 

می کنند قطعا نمی توانند ادعای بشردوستی داشته باشند. 
ای��ن نشس��ت در حال��ی با ادع��ای کمک به س��عودی و 
امارات برگزار ش��د که سیاست آمریکا همواره سرکیسه کردن 
کشورهای عربی اس��ت چنانکه رئیس جمهور آمریکا در جمع 
هواداران خود در »ویسکانس��ین« این کش��ور با تحقیر ش��اه 
س��عودی و کشورش گفت که عربس��تان سعودی به جز پول، 
هیچ چیز دیگری ندارد. رفتار ترامپ بیانگر این حقیقت است 
که آمریکا صرفا به دنبال یک گزینه است و آن ادامه بحران در 
منطقه و بهره گیری از آن برای فروش تس��لیحات و سرکیسه 
کردن کش��ورهای عربی است که نمود آن را در نشست لندن 

می توان مشاهده کرد.

یادداشت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت مسافربرى سیر و سفر کرمانشاه
به شماره ثبت 4011 سهامى خاص به شماره شناسه ملى 10066004482

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى گردد راس ساعت 16 مورخه 98/2/24 در محل 
شرکت سیر و سفر کرمانشاه واقع در ترمینال مسافربرى شهید کاویانى حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1- استماع گزارش هئیت مدیره و بازرس شرکت منتهى به سال 97 

2- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان براى سال مالى منتهى به سال 97  
3- انتخاب بازرسان 

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهى هاى شرکت 
5- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/3
(مرحله اول)

موضوع مناقصه: انجام بخشى از خدمات پشتیبانى در رسته هاى فنى و مهندسى ، 
ادارى و مالى ، و خدماتى بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/2/23 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا 

تاریخ 98/2/25 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/2/26 مى باشد. 
آدرس: بلوار شهدا - سازمان پارك ها و فضاى سبز

ول)
بت ا
(نو

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

آگهی مناقصه  عمومى یک مرحله اى -ساده

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

دوم
ت 
نوب

       منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد خرید 2 قلم قطعات سیستم کنترل plc وزیمنس S7-400H(طبق مشخصات اسناد مناقصه)را به تامین کنندگان داخلى داراي صالحیت واگذار نماید، 
لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعالم شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارك مورد نیاز جهت اعالم آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر 

امور کاالى منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند. 
اطالعات مناقصه:  تقاضاى 20728-7060

1)دستگاه مناقصه گزار:  شرکت انتقال گاز ایران-منطقه دو عملیات انتقال گاز 
2)مدت اجراى پیمان: 4 ماه شمسی

3)مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 210/000/000 ریال
4)تولید کننده بایستی توانایی ارایه ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار (مطابق با یکی از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 

ـ . مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.  ه
5)محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز– امور کاال- تلفن: 340421920-34042211-031   فکس:031-36278205

6)مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ: 98/2/9 به مدت 7 روز 
7)زمان عودت اسناد مناقصه: ساعت 15:30 روز یکشنبه 98/2/29

8)زمان گشایش پیشنهادها:98/2/31
9)محل گشایش پیشنهاد قیمت : کیلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز 

10)فرایند مناقصه: عمومى-یک مرحله اي-ساده
11)مدت اعتبار پیشنهادات:  حداقل 3 ماه شمسى 

12)قیمتها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
 شرایط و مدارك مورد نیاز متقاضیان

-کد اقتصادي و شناسۀ ملی
-گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 

-گواهی امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهى آخرین تغییرات معتبر 
                                                                                                                                        

شماره آگهى : 87380007
شماره مجوز : 1398.312

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/08  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/09

نیز قابل مشاهده   ضمنًا  آگهی فوق در سایتهاي ذیل 
می باشد.

   WWW.SHANA.IR
  WWW.NIGC-NIGTC. IR

WWW.NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
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–

–

گروه فرادید   ویژه همزم��ان ب��ا تش��دید تجاوز گ�زارش 
ائتالف سعودی به یمن، نشست چهارجانبه آمریکا، 
انگلیس، امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
در لندن با انتشار بیانیه مشترک درخصوص جنگ 
یمن و حمایت این دو کش��ور غربی از این ائتالف 

متجاوز به یمن پایان یافت.
علی رغ��م انتقاده��ای بین الملل��ی از جن��گ 
ائت��الف تح��ت رهبری عربس��تان س��عودی علیه 
یم��ن، نماین��دگان آمریکا و انگلیس در نشس��تی 
ب��ا نمایندگان عربس��تان س��عودی و امارات عربی 
متح��ده، از ادام��ه ای��ن حمالت حمای��ت کردند. 
کمیت��ه چهارجانبه آمریکا، عربس��تان س��عودی، 
ام��ارات متحده عربی و انگلی��س در مورد یمن با 
حضور »عادل الجبیر« وزیر مش��اور دولت سعودی 
در ام��ور خارجی، »عبداهلل بن زای��د« وزیر خارجه 
ام��ارات، »جرمی هانت« وزیر خارج��ه انگلیس و 
»دیوید ساترفیلد«، دستیار وزیر خارجه آمریکا در 

امور خاور نزدیک برگزار شد.
نگاهی به بیانیه وزارت خارجه انگلیس در پایان 
این نشست مشترک ۴ کشور درخصوص یمن نشان 
می دهد که لندن و واشنگتن حمایت خود را از ادامه 

حم��الت ائتالف متج��اوز س��عودی - اماراتی اعالم 
کرده اند. در بیانیه مش��ترک ۴ کش��ور آمده که آنها 
»تعهدشان را در زمینه حصول به یک راه حل جامع 
سیاسی برای درگیری در یمن و همچنین حمایتشان 
از توفق��ات حاصل ش��ده بین طرف ه��ای یمنی در 

استکهلم در دسامبر 2۰۱۸ را اعالم کردند«.
آمری��کا، انگلی��س و دو عضو ائت��الف متجاوز 
ب��ه یمن، در ای��ن بیانیه مش��ترک ادعاهای قبلی 
درب��اره موش��ک های بالس��تیک انص��اراهلل یمن و 

»ایرانی« بودن این موش��ک ها را تکرار 
کردن��د و این س��الح ها را »تهدیدی 
ب��رای امنیت منطق��ه« خواندند. در 

ای��ن بیانیه مش��ترک، انگلیس 
و آمری��کا »حمای��ت کامل 
از عربس��تان سعودی« و 
»نگرانی های  ک��ه  آنچه 

مش��روع امنیت ملی« این کشور خواندند را اعالم 
کرده و خواس��تار »توقف فوری حمالت نیروهای 
الحوثی و متحدانش��ان« به سعودی ها شدند. بنا بر 
بیانیه نشس��ت چهارجانبه لندن، این ۴ کشور که 
بیش��ترین نقش را در حمالت به یمن و تداوم آن 
داش��ته اند، خواستار اجرای توافق درخصوص بندر 
»الحدیده« ش��دند و تاکی��د کردند که اجرای این 
توافق نه تنها تاثیری فوری و مهم بر زندگی مردم 
یمن دارد بلکه اقدامی سرنوشت ساز برای رسیدن 

ب��ه ه��دف بزرگ تر در جه��ت حصول ب��ه راهکار 
سیاسی به منظور حل بحران یمن خواهد بود. 

ای��ن نشس��ت در حالی برگزار ش��د که اهداف 
اقتصادی آن برای سرکیسه کردن سعودی و امارات 
آشکار اس��ت چنانکه رئیس جمهور آمریکا در جمع 
هواداران خود در »ویسکانسین« این کشور با تحقیر 
شاه سعودی و کشورش گفت که عربستان سعودی 
به جز پول، هیچ چیز دیگری ندارد. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا در یک س��خنرانی عمومی بار 
دیگ��ر ب��ا ادبیات��ی تحقیرآمیز 
عربس��تان سعودی را خطاب 
ق��رار داد و برای طرفدارانش 
از مکالم��ه ب��ا »مل��ک 
ش��اه  س��لمان« 
س��عودی خاط��ره  

تعریف کرد.

به نوشته پایگاه »دیلی کالر«، ترامپ در بخشی 
از این س��خنرانی، درباره عربس��تان سعودی گفت: 
»کشورهایی هستند که بسیار ثروتمند هستند، به 
یک تماس تلفنی فکر کنید که ما با آن 5۰۰ میلیون 
دالر به دست آوریم. در حال حاضر ما این موضوع 
را در قبال بس��یاری از کش��ورها از قبیل عربستان 
سعودی داریم، کشوری که بسیار ثروتمند است. ما 
از آنها دفاع می کنیم. ما به عربستان سعودی کمک 
یارانه می دهیم. آنها به جز پول، چیز دیگری ندارند 

اما ما به آنها یارانه می دهیم«. 
ای��ن مواض��ع در حال��ی مطرح می ش��ود که 
هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه 
نس��بت به وخیم تر ش��دن بحران انسانی در یمن 
هش��دار داد. در این می��ان در واکنش به جنایات 
س��عودی، ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه 
»خالد« وابس��ته ب��ه مزدوران س��عودی در تعز را 
ه��دف قرار داده و ش��ماری از آنه��ا را به هالکت 
رس��اندند. امارات با هماهنگی س��ازمان ملل ورود 
۳5 ه��زار آفریقایی را به عدن و دیگر مناطق یمن 
تس��هیل کرده تا بسیاری از آنها را ناچار کند وارد 
اردوگاه ه��ای آموزش��ی ویژه این کش��ور )امارات( 

برای جنگ یمن شوند.

آمریکا و انگلیس از جنگ افروزی سعودی و امارات تقدیر کردند

حمایت از کشتار یمن برای مشتی دالر

مجازات رژیم بحرین مطالبه عراقی ها 
همزمان با تشدید دخالت های بحران ساز  آس�یا بحرین در امور داخلی عراق، منابع عراقی غ�رب 
از برگزاری تظاهرات ش��هروندان عراقی در مقابل کنسولگری 

رژیم بحرین در نجف اشرف خبر داد.
ده ها ش��هروند عراقی تظاهرات مس��المت آمیزی را در 
مقابل کنسولگری بحرین در نجف اشرف برگزار کردند، این 
تجمع در اعتراض به اظهارات توهین آمیز اخیر وزیر خارجه 
بحرین درباره مقتدی صدر رهبر جریان صدر برگزار ش��ده 
اس��ت. رهبر جریان صدر روز شنبه از افزایش دخالت ها در 
امور داخلی عراق ابراز نگرانی کرده و خواس��تار کناره گیری 
فوری دیکتاتور بحرین شده بود که درپی آن خالد بن احمد 
آل خلیفه در توئیتی به رهبر جریان صدر اهانت کرد که این 
اهانت واکنش های سیاس��ی و مردمی و محکومیت گسترده 

وزیر خارجه رژیم آل خلیفه را به دنبال داشت.
ساعاتی بعد از بیانیه رهبر جریان صدر درباره چند کشور 
منطقه از جمله بحرین، تنش دیپلماتیک میان بغداد و منامه 
باال گرفت تا جایی که هر دو پایتخت س��فیر و دیپلمات های 
یکدیگر را احضار کردند. وزارت خارجه بحرین ساعاتی پس 
از بیانیه رهبر جریان صدر، »نهاد العانی« معاون کاردار عراق 
را در اعتراض به بیانیه مقتدی الصدر که خواهان کناره گیری 

حکام بحرین ش��د، فرا خواند. مقتدی در بخش��ی از بیانیه، 
توقف فوری جنگ در یمن، بحرین و س��وریه و کناره گیری 
فوری حکام آنها را خواس��تار ش��د و گفت، سازمان ملل به 
منظور تس��ریع در ایجاد امنیت در این کشورها و حفاظت از 

آن در برابر تروریسم وارد عمل شود.
بعد از بیانیه الصدر، »خالد بن احمد« در توییتر واکنش 
نشان داد و مقتدی را »احمق سلطه جو« توصیف کرد و از او 
خواس��ت به جای اشاره به بحرین، انگشت اشاره را به سوی 
ایران بگیرد. ساعاتی بعد، خبرگزاری رسمی بحرین نیز اعالم 
کرد که وزارت خارجه این کشور، العانی را احضار کرده است 
و ضمن محکومیت اظهارات رهبر جریان صدر عراق، مراتب 
اعتراض ش��دید را به او ابالغ کرده اس��ت. در مقابل، وزارت 
خارجه عراق نی��ز ضمن محکوم کردن بیانیه وزارت خارجه 
بحرین، سفیر بحرین را فرا خواند. »محمدعلی الحکیم« وزیر 
خارجه عراق دستور داد تا با احضار سفیر بحرین، یادداشت 

اعتراضی بغداد را تسلیم منامه کنند. 
وزارت خارجه عراق اعالم کرد، بغداد هیچگونه دخالتی 
در ام��ور خود را نمی پذی��رد و اجازه نمی ده��د به عراق یا 
ش��خصیت های ملی و مذهبی این کش��ور توهینی صورت 
گی��رد. خبر دیگر آنک��ه جنبش »نَُجباء« ع��راق از دولت و 
پارلمان این کشور خواست، به نقش و مسئولیت خود برای 

اخراج نیروهای آمریکایی از عراق عمل کنند.

ائتالف سه جانبه علیه سودان
درحالیکه ش��ورای نظامی و معارضان  ش��ورای ق�اره ثروتمند تش��کیل  درب��اره  س��ودان 
حاکمیتی متش��کل از ش��خصیت های نظامی و غیرنظامی 
توافق کردند، ائتالف س��عودی، اماراتی و مصری تالش های 

خود را برای دخالت بیشتر در این کشور کرده اند.
نخستین نشست ش��ورای نظامی انتقالی با نمایندگان 
ائتالف معارض »قوی الحریة و التغییر« )گروه های خواهان 
آزادی و تغییر( در کاخ ریاس��ت  جمهوری تش��کیل ش��د و 
طی آن ش��رکت کنندگان درباره تشکیل شورای حاکمیتی 
متشکل از شخصیت های نظامی و غیرنظامی توافق کردند. 
ائتالف معارضان پیش��نهاد تش��کیل این ش��ورا متشکل از 
هش��ت غیرنظامی و هفت نظامی را مطرح کرد و در مقابل 
شورای نظامی پیشنهاد کرد که شمار اعضای این شورا ۱۰ 

نفر از جمله هفت نظامی باشد.
هر کدام از طرفین بر پیشنهاد خود اصرار ورزیدند و در 
نهایت درخصوص اعطای فرصت به دو طرف برای مش��ورت 
توافق و قرار ش��د نشس��ت دیگری امروز یکشنبه به منظور 
توافق نهایی درباره تعداد اعضای این ش��ورا برگزار شود.این 
درحالیس��ت که برخی منابع عالی رتب��ه مصری از تحرکات 
جدی��د ائتالف مصری، س��عودی و اماراتی ب��رای کمک به 

شورای نظامی انتقالی سودان و حمایت آن در برابر معترضان 
خواهان انتقال قدرت به دولت مدنی خبر دادند.

وب��گاه »العربی الجدید« به نقل از این منابع گزارش داد 
که اس��تعفای »عمر زین العابدین« رئیس کمیته سیاس��ی 
ش��ورای نظام��ی انتقالی، »ج��الل الدین الش��یخ الطیب« 
معاون مدیر س��ابق دس��تگاه امنیت و »الطیب بابکر علی« 
عضو شورای مذکور با هماهنگی رهبران این شورا و ائتالف 
سه جانبه مذکور به منظور آرام کردن فضای متشنج سودان 
صورت گرفته است. یک مسئول عالی رتبه مصری نیز تماس 
بین مقامات مصری با تعدادی از رهبران تأثیرگذار معارض 
در سودان خبر دادند و گفتند که قاهره تأکید کرد که »هرگز 
اجازه نخواهد یک کشور ناآرام و بی ثبات در همسایگی مصر 
باش��د«. یک دیپلمات در حاش��یه خلیج فارس نیز گفت که 
طرح ائتالف سعودی - اماراتی و مصری متشکل از برقراری 
کانال ه��ای ارتباطی با ش��خصیت های مدنی و سرش��ناس 

معارض به منظور آرام کردن اوضاع است.
تظاه��رات مردم س��ودان علی��ه دولت عمر البش��یر از 
۱۹دس��امبر 2۰۱۸ ابتدا به دلیل گرانی کاالها آغاز شد، اما 
بس��رعت رنگ و بوی سیاس��ی به خود گرف��ت و معترضان 
خواس��تار س��رنگونی دولت البش��یر ش��دند که در نهایت 
حکومت وی با دخالت ارتش س��رنگون و پس از آن شورای 

نظامی انتقالی سودان تشکیل شد. 


